
                

       Αθήνα, 4/12/2021 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ          
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

  

  

Διαδικτυακή συνάντηση της Ε.Ε. της ΚΕΔΕ με τον Πρωθυπουργό  

Κ. Μητσοτάκη  

 

 

Δ. Παπαστεργίου : Θέσαμε στον Πρωθυπουργό τα κρίσιμα ζητήματα 

που αφορούν τους Δήμους. Μέσα από τη συνεργασία μας το επόμενο 

διάστημα φιλοδοξούμε να δρομολογηθούν λύσεις που υπηρετούν το 

συμφέρον των τοπικών μας κοινωνιών   

 

 

  

Διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε 

την Παρασκευή  το απόγευμα ο Πρόεδρος  της ΚΕΔΕ Δημήτρης 

Παπαστεργίου,   η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης και οι εκπρόσωποι 

των παρατάξεων στο ΔΣ της ΚΕΔΕ. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο 

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, οι Υπουργοί 

Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος , οι Αναπληρωτές 

Υπουργοί Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και Οικονομικών Θόδωρος 

Σκυλακάκης και ο ΓΓ του Υπ. Περιβάλλοντος Μανώλης Γραφάκος. 

  



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκ μέρους της ΚΕΔΕ τέθηκαν στον 

Πρωθυπουργό όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν άμεσα τη λειτουργία 

των Δήμων της χώρας αλλά και αυτά που επηρεάζουν την καθημερινότητα 

των πολιτών. 

 

 

Σταθερά στο πλευρό της Πολιτείας οι Δήμοι  

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε πως η 

Αυτοδιοίκηση της χώρας βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Πολιτείας και της 

κοινωνίας, συμβάλλοντας θετικά και δημιουργικά στη διαχείριση κρίσιμων 

καταστάσεων, όπως συνέβη με την πανδημία και την ενίσχυση της 

εμβολιαστικής εκστρατείας. 

  

Σε ότι αφορά τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Δήμοι, 

ο κ. Παπαστεργίου ζήτησε την συνδρομή του  ίδιου του Πρωθυπουργού για 

την επίλυση των εξής ζητημάτων:   

• Ενίσχυση των  Δήμων με νέες προσλήψεις μόνιμου - επιστημονικού 

και τεχνικού -  προσωπικού και επιπλέον, όσο διαρκεί η πανδημία, να 

ανανεωθούν οι συμβάσεις και να παραμείνουν στους δήμους οι 

συμβασιούχοι που προσελήφθησαν για τη διαχείριση του covid. Τέθηκε 

επίσης το ζήτημα της κινητικότητας που στερεί από πολύτιμο 

προσωπικό τους μικρούς κυρίως Δήμους καθώς και το ζήτημα των 

κατά παρέκκλιση αποσπάσεων και μετατάξεως προσωπικού. 

• Την αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων. Μετά την πολυετή 

υποχρηματοδότηση των Δήμων με μείωση των ΚΑΠ κατά 65%, στην 

οποία προσετέθησαν και τα οικονομικά βάρη της πανδημίας που 

ξεπερνούν τα 400 εκ. ευρώ, χρειάζεται να γίνει ουσιαστική αύξηση 

των ΚΑΠ, αλλά και δρομολόγηση της σταδιακής επιστροφής των 

παρακρατηθέντων, καθώς και μείωση των επιτοκίων δανεισμού 

των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 



• Την κάλυψη του τεράστιου ενεργειακού κόστους στη λειτουργία 

των Δήμων και των ΔΕΥΑ , με τη συμπερίληψη στα μέτρα του 

κεντρικού κράτους για την κάλυψη του κόστους αυτού, στο βαθμό που 

αυτό είναι δυνατό. 

 

• Να προχωρήσει άμεσα η δέσμευση της κυβέρνησης για ουσιαστική 

μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους και υιοθέτηση ενός νέου 

μοντέλου λειτουργίας, με άξονες την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και 

την ανακατανομή αρμοδιοτήτων.   

 

• Να αναβληθεί για δύο ακόμη έτη η επιβολή του τέλους ταφής των 

απορριμμάτων μέχρι τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής 

περιόδου του ΕΣΠΑ και να έχει δρομολογηθεί η δημιουργία νέων 

υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων.  

 

• Να συμμετέχουν οι Δήμοι στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την 

αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να 

έχουν λόγο και ρόλο για όσα γίνονται στις πόλεις. 

        Να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ζητήματα που έχουν 

προκύψει με την εφαρμογή του νόμου για τα ζώα συντροφιάς, 

καθώς τα 2/3 των Δήμων δεν διαθέτουν Δημοτική Αστυνομία για να 

κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ η ΕΛΑΣ δεν μπορεί και δεν 

πρέπει να αναλάβει τέτοιο ρόλο. 

 

Η οριστική αντιμετώπιση της πανδημίας θα μας επιτρέψει να 

εστιάσουμε στην επίλυση των προβλημάτων 

 

Ο  Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους Δήμους να 

συνδράμουν περαιτέρω  την προσπάθεια επιτάχυνσης των εμβολιασμών, 

ιδιαίτερα οι Δήμοι που τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν σε χαμηλό  

ποσοστό. 

«Αν δεν τελειώσουμε με την ιστορία του covid, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, 

 δεν θα μπορέσουμε να εστιάσουμε  σε όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα που 

θέσατε».  



Σε ότι αφορά τις προσλήψεις προσωπικού στους Δήμους, ο κ. Μητσοτάκης  

ζήτησε και από τους Υπουργούς σε συνεργασία τους Δήμους να δοθεί 

προτεραιότητα σε ειδικότητες που λείπουν από τους Δήμους και δημιουργούν 

προβλήματα και αναπτυξιακή καθυστέρηση. 

 Αντίθετος ήταν ο Πρωθυπουργός σε ότι αφορά στην αναβολή της επιβολής 

του τέλους ταφής απορριμμάτων, τονίζοντας ότι «καλό είναι να πληρώνεται το 

σκουπίδι ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα» καθώς και ότι υπάρχουν 

πολλές αιρεσιμότητες. 

Σε ότι αφορά στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Αυτοδιοίκησης σημείωσε 

ότι για πρώτη φορά υπάρχουν στη διάθεση των Δήμων τόσοι σημαντικοί 

πόροι για χρηματοδότηση έργων. Όμως οι πόροι δεν αρκούν από μόνοι τους , 

θα πρέπει οι Δήμοι να τρέξουν  με μεγαλύτερες ταχύτητες για να 

απορροφήσουν τους πόρους αυτούς.  

 

 

Δ. Παπαστεργίου : Ικανοποιήθηκαν κάποια από τα αιτήματα των 

δήμων, όμως ακόμη έχουμε πολλές εκκρεμότητες 

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου   χαιρέτησε τη δέσμευση 

του Υπουργού Εσωτερικών ότι θα εξεταστεί το πλαίσιο που αφορά την 

κινητικότητα στους μικρούς Δήμους ,  για να μη φεύγει ανεξέλεγκτα το 

προσωπικό τους , δεχόμενος τη θέση του Υπουργού ότι όντως, δεν μπορεί η 

κινητικότητα να αντιμετωπίζεται με οριζόντιο  τρόπο. Ενώ έκρινε σημαντική τη 

δέσμευση πως θα ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα των κατά παρέκκλιση 

αποσπάσεων και μετακινήσεων προσωπικού από τους Δήμους προς άλλους 

φορείς.  

 

Με δεδομένο δε ότι κατά τη συνάντηση προέκυψε πως δεν υπάρχουν 

περιθώρια για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος των Δήμων 

και των ΔΕΥΑ, αναπόφευκτα και εφόσον επιβληθεί το τέλος ταφής, οι Δήμοι 

αναγκαστικά θα οδηγηθούν σε αυξήσεις τιμολογίων ύδρευσης και 

ανταποδοτικών τελών. 

«Δεν βλέπω, τόνισε ο κ. Παπαστεργίου,  πώς οι Δήμοι μπορούν να 

απορροφήσουν  από τη μεριά τους το αυξημένο κόστος . Εφόσον βλέπω ότι 



σήμερα δεν προέκυψε σ΄ αυτό κάτι, θα πρέπει να καταστεί σαφές και στην 

κυβέρνηση, ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να απορροφήσουν αυτές τις διαφορές». 

 

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε 

ότι «η απορρόφηση των ποσών, είναι σε άμεση συνάρτηση με την τεχνική 

βοήθεια  που θα έχουν οι Δήμοι,  για να μπορέσουμε να τρέξουμε τα έργα», 

 καθώς και ότι  «η στελέχωση των ΥΔΟΜ είναι επίσης ένας σημαντικός 

παράγοντας που πρέπει να μπει στην εξίσωση για να τρέξουμε γρήγορα». 

 

Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο Δ. Παπαστεργίου τη δέσμευση του αναπληρωτή 

υπουργού Οικονομικών  Θόδωρου Σκυλακάκη ότι θα δοθεί παράταση στην 

αποπληρωμή των δόσεων των δανείων των Δήμων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων και ότι θα συζητηθεί και το θέμα μείωσης των 

επιτοκίων δανεισμού.  

«Στα θετικά, είπε,  κρατάω τη δέσμευση του κ. Σκυλακάκη για το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, που είναι όντως ανάσα για τους Δήμους. 

Επίσης σημαντικό είναι ότι μακροπρόθεσμα θα μας δοθεί η δυνατότητα να 

μειώσουμε τα ενεργειακά μας κόστη, με την προτεραιοποίηση στη 

χρηματοδότηση των δημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων, όπως δεσμεύτηκε ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας». 

 

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου 

επισήμανε ότι μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη,  ξεκινά μια συντονισμένη 

προσπάθεια σε συνεργασία με την κυβέρνηση , προκειμένου να 

δρομολογηθούν λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους.  

 

Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και θα 

παρθούν αποφάσεις για τις επόμενες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η 

ΚΕΔΕ.   

  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


